PROJEKTSTÖD

DEL ETT I VERKLIGHETSTRILOGIN
AV EMMA BROSTRÖM^REGI MARIE PARKER SHAW
Alla andra är mycket snyggare. Mycket bättre. Mycket lyckligare. Alla
andra har dagens snyggaste outfit. Alla andra är allt och har allt som du
inte har och det är på nätet det syns.
BEATRICE LARSSON är vilse i världen. När hon kommer som ny till klass
6b råkar hon ut för ett tjejgäng som tar bilder och lägger ut på en blogg.
Dagens fulaste outfit. Trots att hon blir vän med Elliott i klassen står hon
inte ut med den stämpeln. Och mamma vill bara dejta på nätet. Beatrice försöker hitta någon som förstår i cyberrymden. Men den verkliga

världen och den på nätet går inte ihop. Hon känner sig utanför. Så utanför
att hon känner sig tvungen att dö. En natt är hon klar med Beatrice – när
morgonen kommer är hon en annan… Hon är BLESS. Bless klär sig i
konstiga kläder. Hon pratar med en annan röst och hon bryr sig inte om
vad någon annan tycker om henne. Och hon sjunger. Hon sjunger och
lägger upp bilder och låtar och bloggar. Ryktet om henne går snabbt - nu
vill alla ha Bless. Men vart tar Beatrice vägen i allt detta. Har hon skapat
ett monster hon inte vill ha? Kan man gå tillbaka när man blivit någon
annan? Och vad gör man med sin ensamhet?

MANUS: Emma Broström | REGI: Marie Parker Shaw | SCENOGRAFI/KOSTYM: Nina Fransson | MASK: Siv Nyholm | KOMPOSITION: Mats Granath | LJUDDESIGN |
Lars Reisdal LJUSDESIGN: Ida Eklund | SÖMNAD: Karolin Ivarsson | DEKORTILLVERKNING: Pehr Ellgård, Hans Danelius | PROJICERINGSMATERIAL: Henrik Hulander
| SKÅDESPELARE: Mats Granath, Lillemor Hjelm, Andreas Ottomar Nilsson & Sandra Redlaff

URPREMIÄR: 14/2 2014 på Månteatern
NYPREMIÄR: 2/3 2015 på Månteatern
SPELAS: 2-4/3 2015 på Månteatern
PUBLIKANTAL: 120 st
PUBLIKANTAL TURNÉ: 80 st
MÅLGRUPP: Mellan- & högstadiet
FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD: 60min, 2 föreställningar/dag
LOKAL: 11 x 10 m plan yta inkl. medtagna sittplatser.
Mörkläggning erfordras. Föreställningen kan spela mot
befintliga sittplatser efter överenskommelse.
TAKHÖJD: 3,5 M
EL: 3-fas, 16 Amp, Europahandske
BYGG-/RIVTID: 4 h/1,5 h
BÄRHJÄLP: 2 vuxna personer med god kunskap om lokalen
under hela bär-, bygg- och rivtiden. OBS tunga lyft kan
förekomma.

TURNÉPRIS SKÅNE: 11 000 kr för första föreställningen
8 000 kr för andra föreställningen, utifrån att vi kan vara i
samma lokal utan fler bygge och riv.

KONTAKT
Henrik Hulander 070-20 80 454
henrik@manteatern.se

TURNÉPRIS UTANFÖR SKÅNE: 12 000 kr för första
föreställningen 9 000 kr för andra föreställningen, utifrån att
vi kan vara i samma lokal utan fler bygge och riv.

Sara Mortazavi 0702-59 27 37
sara@manteatern.se

Traktamente, milersättning och boende tillkommer utanför
Skåne. (25% moms tillkommer på turnéföreställningar

Följ Bless på instagram: @blessthecloud

TURNÉVECKOR:
HT204 FULLBOKAD, V.11-22 2015
Till föreställningen ingår det ett publiksamtal som tar upp
föreställningens tematik . Vi erbjuder även ett inspirationsmaterial för det pedagogiska arbetet i klassrummet.
Samtal och pedagogisktmaterial ingår i föreställningskostnaden.

www.manteatern.se
Hör Bless sjunga: www.youtube.com/manteaternlund
Trailer: http://vimeo.com/93983786
Utdrag/Regissören berättar: http://vimeo.com/106470162
För hela avfilmade föreställningen, vänligen kontakta oss.

Är du intresserad av workshops kopplad till Bless, vänligen
hör av dig till oss.

MED STÖD AV

PRESSKLIPP
”Verklighet med vassa kanter // ..tveklöst lovande och den första skärvan verklighet som vi serveras har välbehövligt skarpa kanter, vars avtryck
dröjer kvar // Detta är den värld barn och unga har att leva med idag, där en sekunds misstag dokumenteras och delas i oändlighet och lever på
nätet i evinnerlighet. Skickligt driver de fyra skådespelarna dramat till sin spets och inte minst ensemblens nytillskott Andreas Ottomar Nilsson
naglar fast betraktaren i sitt vittnesmål som vännen Elliott.” Boel Gerell, Sydsvenskan
”Allvarlig lek med identiteter // Pjäsen som är skriven av Emma Broström tar upp frågor som angår såväl barn som tonåringar och vuxna. // Även
om det en rätt enkel intrig så har Bless flera dimensioner och kan absolut fungera som en bra utgångspunkt för diskussioner om identitet och
självförverkligande.” Clemens Altgård, Skånska Dagbladet
“Vem har inte någon gång drömt om att fullständigt omskapa sig själv - att uppleva sig vara en hopplös larv och vilja flyga upp och i väg som
en vacker fjäril; att slå alla med häpnad, bli beredd ett bord i sina ovänners åsyn, tvinga fram ett erkännande också från sina värsta plågoandar.
Detta lyckas Beatrice Larsson i pjäsen “Bless” med”. Charlotte Wiberg Kvällsposten
“Jag kommer på mig själv med att le när Beatrice ömma moder vill veta hur första dagen i den nya skolan var. Jag kommer ihåg hur förbannad
jag blev på den typen av frågor som upprepades i all oändlighet. Föräldrar har ur en 12-årings synvinkel noll radar.”
Peter Johansson Kulturbloggen

LGR11
LGR11 är fylld av hur viktigt det är med kritiskt tänkande och speciellt i förhållande till i den starka
mediavärld vi lever i. Här är ett axplock ur LGR11 som kan kopplas till Bless.
Skolans värdegrund och uppdrag - Ur Lgr11 kap.1
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en
snabb förändringstakt/…/ Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.
För årskurs 4–6 står det bland annat i kursplanerna:
Samhällskunskap
Ur Centralt innehåll, Information och kommunikation:
Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller
framställs i medier och populärkultur. Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika
medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
Svenska
Ur Syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar
egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Vidare ska undervisningen
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från
olika källor.
Bild
Ur Syfte:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika
medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt
granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer,
både historiskt och i nutid.
Hem- och konsumentkunskap
Ur Centralt innehåll årskurs 1–6, Konsumtion och ekonomi:
Kunskaper om skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

